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ملخص:
يشكّل ّالمجال ّالعامّ ّبالمفهوم ّالهابرماسي ّأساس ّبناء ّالدّيمقراطية ّالتّداولية ّوالتي ّتأخذ ّشرعيّتها ّمنّ
المشاركةّالسّياسيةّفيّالعمليّةّاالنتخابيةّ،لكنّ ّماّيحدثّفيّاألنظمةّالشّموليةّيجعل ّاالنتخاباتّتتّسمّبنوعّ
من ّالتّعقيد ّفي ّظروفها ّممّا ّيدفع ّالشّباب ّبصفتهم ّالفاعل ّالرئيس ّإلى ّاالعتماد ّعلى ّالميديا ّاالجتماعيةّ،
كمجال ّعام ّافتراضي ّبديل ّلطرح ّفيه ّأفكارهم ّوآرائهم ّالمتعلّقة ّباالنتخابات ّالمحلّية ّالتي ّتحدث ّفيّ
المجتمعّالجزائريّ،ليبرزّدورّالمجالّالعامّاالفتراضيّفيّتشكيلّالمشاركةّالسّياسيةّمن ّخاللّمناقشةّ
قضايا ّاالنتخاباتّ ،واالنتخاب(التّصويت)ّ ،والتّحزب ّفقد ّأصبحت ّمواقع ّالتّواصل ّاالجتماعي ّوخاصةّ
الفاسبوك ّقوّة ّناعمة ّتؤثر ّعلى ّالفردّ ،وتمنحه ّالفرصة ّللتّعبير ّعن ّتحوّالت ّواقعه ّالمعيش ّوبالتّحديدّ
تحوّالتّالمجالّالسّ ياسيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.
الكلماتّالمفتاحيّ ةّ:المجالّالعامّ،الميدياّاالجتماعيةّ،المشاركةّالسياسيةّ،االنتخاباتّالمحليةّ،االنتخاب.
Abstract:
The Public sphere according to the Habermasian meaningful is the basis of
the deliberative democracy, which takes its legitimacy from political
participation in the electoral process, but what happens in the totalitarian games
makes the elections complex in the ircircumstances, which leads the young
people which become a major actor to rely on the social media as alternative
virtual public sphere. In which he display his ideas and opinions concerning the
local elections in the Algerian society highlight the role of the virtual public
sphere in shaping political participation by discussing the issues of elections,
ّvoting, and integration in political party. So the social media such as Facebook
as model is soft power have the ability to influence the individual, and give him
the opportunity to express the reality mutations and pension and specifically the
political sphere mutations.
Key word: Public sphere, virtual public sphere, political participation, local
elections, election
مقدمة:
تحرّرّالفكرّاإلنسانيّالذيّكانّحبيسّسيطرةّالسّلطةّالكنسيّةّفيّالعصورّالوسطىّبأوروباّ ،لمّ
ّ
يأت ّمنّالعدمّبلّكونتهّتحوّالتّمسّتّالمجتمعّاألوربي ّالذيّاحتضنّالفكرّالتّنويريّالناتج ّعنّتمرّدّ
فاعلين ّاجتماعيّينّعلىّالسّلطةّالدّينيةّالكنسية،ليبدأّالشّروعّفيّتأسيسّرؤيةّجديدةّلتنظيمّالمجتمعّوفقّ
عقد ّاجتماعي ّسبيلها ّالتفاق ّبين ّاألفراد ّوالجماعاتّ ،يتمّ ّبموجبه ّتفويض ّجماعة ّتتحدّث ّباسم ّالكلّّ
للمطالبة ّبحقوق ّالفرد ّوالمجتمع،حيث ّبرز ّهذا ّالفكر ّوالطرّح ّلدى ّفالسفة ّالعقد ّاالجتماعي ّمن ّبينهم
)(Jean-Jacques Rousseau)ّ ،(John Locke)(Thomas Hobbesفي ّمحاولة ّناجحة ّلتأسيسّ
الدّولةّبشكلهاّالحديثّالمنظّمّ،وبعدماّكانتّدولةّثيوقراطيةّخاضعةّلسلطةّالكهنوتّالدّينيّتحولتّإلىّ
 جامعة معسكر ،الجزائر.
 أستاذ التعليم العالي ،جامعة معسكر ،الجزائر.

bouhalouaneabdelghani@hotmail.fr
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دولة ّمدنيّة ّخاضعة ّللقانون ّالوضعي؛ ّإذ ّتعتبر ّهذه ّالمحطّة ّالتّاريخية ّاالنطالقة ّالفعليّة ّلبوادر ّوجودّ
وظهورّمؤشّراتّالمشاركةّالسّياسيةّالتيّيعرّفهاّالكثيرّمنّالباحثينّفيّالدّراسات ّالسّوسيوسياسية ّ_منّ
بينهمّصامويلّهينتغتون)ّ_(Samuel Phillips Huntingtonعلىّأنّها":النّشاطّالذيّيقومّبهّالمواطنّ
من ّأجل ّالتّأثير ّعلى ّعمليّة ّصنع ّالقرار ّالسياسي ّوهذا ّيعني ّأنّ ّالمشاركة ّتهدف ّإلى ّتغيير ّمخرجاتّ
األنظمةّالسّياسيةّبالصّورةّالتيّتالئمّمطالبّاألفرادّالذينّيّقدمونّعلىّالمشاركةّالسياسية"ّّ.1
بالنّسبة ّلتصوّر ّهينتغتونّ ،ممارسةّ ّالسّياسة ّوالمشاركة ّفيها ّمطلب ّضروريّ ّمن ّأجل ّالحصول ّعلىّ
التّغيير ّداخل ّالنّسق ّالسياسيّ ،والذي ّلن ّيتحقّق ّإال ّبتبنّي ّممارسة ّأو ّفعل ّيعبّر ّعن ّمفهوم ّالمشاركةّ
السياسية.
ّلذلك ّتبنّينا ّنموذج ّمايرون ّوينر )ّ (Winner Myronالذي ّعدد ّمؤشّرات ّالمشاركة ّالسياسيةّ
كاآلتي"ّ :التّصويتّفيّاالنتخابّ،المشاركةّفيّصنعّواتّخاذّالقرار،إنتاجّواستهالكّالمعلوماتّالسياسيةّ،
مناقشة ّالموضوعاتّ ،العضويّة ّالفاعلة ّفي ّاألحزاب ّالسياسيةّ ،االنضمام ّإلى ّالحزب"ّ .2وتهتمّ ّورقتناّ
البحثيّةّبمؤشّرّالتصويتّفيّاالنتخابّوإنتاجّواستهالكّالمعلوماتّالسياسيةّواالنضمامّإلىّالحزبّ.
لمفهوم ّالمشاركة ّالسياسية ّارتباطات ّوثيقة ّجدّا ّبمفهوم ّالمجال ّالعام ّالذي ّأنتجهّ
ّ
هابرماس)ّ (Jürgen Habermasوعرّفه ّعبد ّالقادر ّمالفي ّبـ"ّ :أنّه ّاالستعمال ّالعموميّ ّللعقل ّداخلّ
المجتمعات ّالبرجوازيّةّ ،أين ّيتمّ ّإبراز ّالفرق ّبين ّالنّبيل ّالذي ّيجمع ّالضّرائب ّوالبرجوازيّ ّالنّشط ّالذيّ
يدفعهاّوهوّالمعروفّبالمواطنّالذيّيأخذّأحقّيتهّفيّالنّشاطّالسياسيّوفيّالمشاركةّفيّاتّخاذّالقرار"ّ،3
فالتركيز ّعلى ّاالستعمال ّالعمومي ّللعقل ّيّنتج ّلنا ّممارسة ّالنّشاط ّالسياسي ّمن ّمنطلق ّالمواطنة ّالتي ّالّ
يمكنّأنّتتحقّق ّإالّ ّبوجودّمشاركةّسياسيةّفيّالمجتمعّ ،فبالنّسبةّلهابرماسّهيّإحدىّالشّروطّاألساسيةّ
لتكوّنّمجالّعامّ ّيقومّعلىّالنّقاشّالعقالنيّحولّمختلفّقضاياّالشّأنّالعامّأوّالمصلحةّالعامةّ،إضافةّ
إلىّذلكّأنّهناكّشرطانّأساسيّانّهماّمفهومّالرّأيّالعامّوالمجتمعّالمدنيّ.
تّنتجّممارسةّالسّياسةّبشكلّعقالنيّ ّحسب ّتصوّرات ّهابرماسّ ،تأسيسّ ّمجالّعموميّمشتركّ
ّ
تتالقىّفيهّجميعّالخلفيّاتّوالتّياراتّالسياسيةّواالقتصاديةّوالثّقافيةّواالجتماعيةّ.إنّماّجعلّالمجالّالعامّ
يبرزّأكثرّويتجلّىّبشكلّكبيرّفيّالمجتمعّالبرجوازيّهوّظهورّوسائلّاالتّصالّالجماهيريّالتيّعبّرّ
عنهاّنورّالدينّعلّوشّبـ":أنها ّتشكّلّمنّدونّشكّ ّالموضوعّالرئيس ّالذيّيوضّحّتحديثّالمجالّالعامّ،
فالصّناعةّالثّقافيةّانتشرتّمنذّالقرنّالسّابعّعشرّمثلّالرّواياتّوخصوصاّالجرائد ّالتي ّميزتّالمنعطفّ
نحو ّإمكانية ّتقاسم ّاألفكار ّداخل ّالمجتمع ّبشكل ّخاصّ"،ّ 4فقدرة ّوسائل ّاالتّصال ّفي ّالتّأثير ّعلى ّالفردّ
عميقةّإذّهي ّوسطّلتجمّعّمختلف ّاألفكارّوالتوجّهاتّالتيّتعطيّنفّساّجديداّللمجالّالعامّرغمّالمنطقّ
االقتصادي ّالذي ّيحكمها ّمن ّخالل ّتسليع ّالثّقافة ّالتي ّيعارضها ّروّاد ّالمدرسة ّالنّقديةّ ،حيث ّأصبحتّ
وسائلّاإلعالمّتمارسّوظيفةّنقديّةّوتحوّلهاّإلىّمجال ّعامّتصبّ ّفيهّاالختالفاتّوالنّقاشاتّ ،ومنّبينّ
هذه ّالوسائل ّالميديا ّاالجتماعيةّ ،أو ّما ّهو ّمتعارف ّعليه ّبمواقع ّالتّواصل ّاالجتماعي ّالتي ّتنافس ّبقوّةّ
وسائل ّاإلعالم ّاألخرى ّكونها ّتتميز ّبخصائص ّتقنّية ّكالمشاركة ّوالتّفاعل ّوإنتاج ّالمعلومة ّوسهولةّ
االستخدامّ،وبذلكّتحوّلتّإلىّمجالّعامّافتراضيّووسطّفيزيقيّيتمّّفيهّالنّقاشّحولّشتىّالمواضيعّالتيّ
 1محمد عادل عثمان ،تأصيل مفهوم المشاركة السياسية ،المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية:
2018/01/12
http://democraticac.de/?p=36026
 2باسل أحمد ذياب عمر ،أزمة المشاركة السياسية وتأثيرها على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين ( ،)1993.2013لنيل شهادة ماجستير،
في التخطيط والتنمية السياسية ،2014 ،غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية في نابلس ،فلسطين ،ص .18
 3عبد القادر مالفي" ،امكانية تأسيس فضاء عمومي بالجزائر وفق المنطق النظري والتطبيقي لهابرماس الفضاءات العمومية في البلدان المغاربية،
كتاب جماعي الفضاءات العمومية في البلدان المغاربية ،مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،الدراسات المغاربية ،الجزائر،
 ،2013ص 37
 4نور الدين علوش ،مفاهيم المواطنة والفضاء العمومي عند حنت ارنت وهابرماس :استمرارية السياسي من العصور القديمة إلى الحداثة ،مجلة
اضافات ،العدد رقم  ،22ربيع  ،2013ص 54
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تهمّ ّالشّأنّالعامّبكلّ ّحرّية،فهوّمرتبطّباستخدامّخدمةّاألنترنيت ّالتيّحوّلتّالعالمّإلىّقريةّكونيّةّحسبّ
تعبيرّماكلوهان )ّّ.(Herbert Marshall Macluhan
إنّّ قدرةّالمجالّالعامّاالفتراضيّعلىّتشكيلّمشاركةّسياسيةّلدىّالشبابّكونهّأصبحّقوةّناعمةّ
ّ
وسلسةّلمخاطبةّوعيّوالّوعيّالفاعلينّاالجتماعيينّ،أدتّإلىّاهتمامّالعديدّمنّالدّراساتّالبحثيّةّفيّ
مجاالت ّمختلفة ّمن ّبينها ّدراسة ّمحمّـ د ّناشي ّفي ّالكتاب ّالجماعي ّالذي ّصدر ّعن ّمركز ّالبحث ّفيّ
األنثروبولوجيا ّاالجتماعية ّوالثقافية ّّ crascبعنوان ّالفضاءات ّالعمومية ّفي ّالبلدان ّالمغاربيةّ ،حيث ّقدّمّ
مقاالّحاولّخاللّهّتشخيصّالحالةّالتّونسيةّبعنوان"ّ:الفضاءاتّالعموميةّضمنّالسياقّالمغاربيّ:عناصرّ
من ّأجل ّبناء ّإشكالية ّسوسيوتاريخية" ّوسنعتمد ّفي ّدراستنا ّهذه ّعلى ّتصوّره ّحول ّالمجال ّالعامّ
االفتراضيّالذيّقالّعنهّّأنّهّقدّ"أعطىّلمفهومّالفضاءاتّالعموميةّالمغاربيةّحيويّةّوراهنيّةّفقدّتساءلّ
حولّوجودّالمتعدّدّالعموميّالمنافسّومنحّ ّالتّعبيرّالشّعبيّوالخطاباتّفيّاألماكنّالعامةّاهتماما ّخاصّاّ،
والذيّتعتبرهّنانسيّفريزرّالعموميّالبديلّأوّضدّ ّالعموميّالثّانويّوالذيّيشكّلّميداناّخطابيّاّموازياّ،
وينشرّمنّخاللهّأفرادّالجماعاتّاالجتماعيّةّخطاباتّمضادّة"ّ.5
ّوثانيّدراسةّمهمّةّجداّقامّبهاّيحيىّاليحياويّكانتّبعنوان"ّ:الشّبكاتّاالجتماعيةّوالمجالّالعامّّ
ّ
بالمغربّ:ظاهرةّالتّحكمّوالدّمقرطةّمنّإصدارّمركزّالجزيرةّللدّراساتّحيثّتناولّالحركةّاالحتجاجيّةّ
بالمغرب ّوأثر ّمواقع ّالتّواصل ّاالجتماعي ّعلى ّحركيّتها ّوحركيّة ّالمجال ّالعام ّلسنة ّّ 2011فيقول ّفيّ
دراستهّ"ّ :كانّلهذهّالشّبكاتّوقعّكبيرّعلىّمجرياتّاألحداثّفي ّحينهاّ،إذّلمّينحصرّفعلهاّفيّتأسيسّ
النّقاشّالدّائرّوتحقيقّنطاقّالمطالبّالمرادّرفعهاّوتنسيقّالتّحركاتّبلّذهبّلحدّّإفرازّوعيّعامّّواسعّ
أسهم ّبدوره ّفي ّإفراز ّرأي ّعامّ ّأوسع ّتمظهر ّبداية ّعلى ّمنصّة ّهذه ّالشّبكاتّ ،ثمّ ّانتقل ّتدريجيّا ّليتجسّدّ
على ّأرضّالواقعّبالمظاهراتّفيّالشّارعّ،حيث ّنقلتّهذهّالشّبكاتّجزءّا ّمنّالصّراعّمعّالسلطةّإلىّ
الفضاءّاالفتراضيّموسّعةّبذلكّمنّنطاقّالمجالّالعامّالتّقليديّالمتعارفّعليهّّفيّأطروحةّهابرماسّ
فهوّامتدادّله"ّ.6

ّلقدّركّزّالباحث ّيحيىّاليحياوي ّعلىّمتغيّرّالرّأيّالعامّوكيفيّاتّتحوّلهّبفضلّتحديث ّالمجالّالعموميّ
وتوسعهّا فتراضياّبعيداّعنّسلطةّالدولةّالتيّتمنعّهذاّالشكلّمنّالحراك،وفيّورقتناّالبحثيةّهذهّانطلقناّ
منّاالشكاليةّالتاليةّ:
ّ.1ماّهوّدورّالمجالّالعامّاالفتراضيّفيّتفعيلّالمشاركةّالسياسيةّللشباب؟ّّ
.2كيفّنفهمّحراكّالشبابّداخلّالمجالّالعامّاالفتراضيّاتّجاهّممارسةّالسياسيةّمقارنةّمعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
معطياتّالواقعّالمعيش؟ّ
ّ.3هلّيعزّزّالمجالّالعامّاالفتراضيّالمشاركةّالسياسيةّللشباب؟ّّ
شهد ّالمجتمع ّالجزائري ّتحوال ّعلى ّمستوى ّاألنساق ّالبنائية ّالمكونة ّله ّخاصة ّما ّتعلق ّمنهاّ
ّ
بممارساتّاألفرادّباستعمال ّوسائلّاإلعالم ّالتيّأتاحتّالفرصةّلنقلّمعطياتّالواقعّالمعيشّ ،مثلّماّقامّ
بهّاإلعالم ّالجديدّالذيّجعلّالفاعلّاالجتماعيّافتراضياّيملكّالحقّفيّالتعبيرّعنّمختلفّاهتماماتهّ،
ف عالقة ّالحقل ّالسياسي ّوممارسات ّاألفراد ّالتي ّتترجم ّفي ّسلوكيات ّخالل ّالفترات ّاالنتخابية ّوالحقلّ
اإلعالمي ّالمقصودّبهّمواقعّالتواصلّاالجتماعيّ ،حيثّأنتجّلناّتمظهرات ّفيّالمجالّالعامّاالفتراضيّ
لزمّعليناّكباحثينّالتنبهّإليها ّكمعطىّسوسيولوجيّولتفسيرّهذهّالمعطياتّقمناّبوضعّفرضياتّكإجابةّ
مؤقتةّعنّاهتماماتناّالبحثيةّوهيّموضحةّكاالتيّ:
1ـ ّيلعب ّالمجال ّالعام ّاالفتراضي ّدور ّالوسيط ّوالبديلّ ،الذي ّيستخدمه ّالشّباب ّللتّعبير ّعن ّأفكارهمّ
وتصوّراتهمّحولّالتحزّبّخاللّمرحلةّاالنتخاباتّّ.
 5محمد ناشي ،فضاءات العمومية ضمن السياق المغاربي :عناصر من أجل بناء إشكالية سوسيوتاريخية ،الفضاءات العمومية في البلدان
المغاربية ،مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،كتاب جماعي الفضاءات العمومية في البلدان المغاربية ،مركز البحث في
األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،الدراسات المغاربية ،الجزائر ،2013 ،ص .20 ،19
 6يحي اليحياوي ،الشبكات االجتماعية والمجال العام بالمغرب :مظاهر التحكم والدمقرطة :مركز الجزيرة ،2015 ،ص 02
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2ـّيمارسّالشبابّشكال ّمنّأشكالّالمشاركةّالسياسيةّخاللّفترةّاالنتخاباتّتتجلّىّفيّنقاشّموضوعّ
االنتخابّباالعتمادّعلىّالمجالّاالفتراضيّ.
.3يتزايد ّاعتماد ّاألفراد ّعلى ّالمجال ّالعام ّاالفتراضي ّكلّما ّشهد ّالواقع ّاالجتماعي ّتحوّال ّفي ّالمجالّ
السياسيّ.
اإلطار المنهجي للدراسة:
في ّتعاملنا ّمع ّالدراسة ّالميدانية ّاستعملنا ّالمنهج ّالوصفي ّلتفسير ّالمعطيات ّاإلحصائية ّوتقديمّ
ّ
قراءة ّاستقرائية ّلممارسات ّالفاعلين ّاالجتماعيين ّداخل ّنسق ّاإلعالم ّاالفتراضي ّفي ّعالقته ّمع ّالحقلّ
السياسي ّ وبالتحديد ّمتغير ّالمشاركة ّالسياسية ّالذي ّيحتم ّعلينا ّفهمه ّمن ّمنطلقات ّإحصائية ّتشير ّالىّ
دالالت ّالفعل ّاالجتماعي ّللفاعلينّ ،حيث ّأن ّتفسير ّالعالقة ّالسببية ّضروري ّالستقراء ّالمتغيراتّ
المدروسةّّ.
سنتبنىّكخلفيّةّنظريّةّتفسّرّلناّمعطياتّالواقعّالمعيش ّفيّإعداد ّهذهّالدراسةّ ،نظريةّاالعتمادّ
ّ
علىّوسائلّاإلعالمّفهيّنظريّةّبروحّسوسيولوجيّةّوظيفيّةّ،تبحثّعنّفهمّالعالقةّبينّالوسيلةّاإلعالميةّ
والمجتمعّوالجماهيرّوحسبّوجديّحلميّعيدّعبدّالظّاهرّفـ":إنّ ّقدرةّوسائلّاالتّصالّعلىّتحقيقّقدرّ
أكبر ّمن ّالتّأثير ّالمعرفي ّوالعاطفي ّوالسّلوكي ّسوف ّيزداد ّعندما ّتقوم ّهذه ّالوسائل ّبوظائف ّنقلّ
المعلومات ّبشكل ّمميّز ّومكثّفّ ،وهذا ّاالحتمال ّتزيد ّقوّته ّفي ّحالة ّحدوث ّتحوّالت ّبسبب ّالصّراع ّأوّ
التّغير"ّ 7وذلكّلوجودّعالقةّاعتمادّبينّوسائلّاإلعالمّواألنساقّاألخرىّالمكوّنةّللبناءّاالجتماعيّلفهمّ
الواقع ّاالجتماعي ّوإدراكه؛ ّحيث ّيتّجه ّالشباب ّإلى ّالمجال ّالعام ّاالفتراضي ّكوسيلة ّاتصال ّجماهيريةّ
لتحقيقّأغراضّوأهدافّتختلفّحسبّالتوجّهاتّوالتّصوراتّحولّموضوعّاالنتخاباتّلتشكيلّمجالّ
عمومي ّموازّ ّللمجال ّالعام ّالمادّيّ ،يستخدمه ّالشباب ّكفاعلين ّافتراضيّينّ ،ونحن ّهنا ّبصدد ّالبحث ّعنّ
تأثيرّالفاسبوكّفيّتشكيلّمشاركةّسياسيةّللشبابّأوّالمستخدمينّوروّادّالميدياّاالجتماعيةّ.
سنعتمد ّفي ّدراستنا ّعلى ّمجموعة ّمن ّالمفاهيم ّالتي ّتؤسّس ّلطرحنا ّالنّظري ّوالميداني ّفمفهومّ
ّ
المجال ّالعام ّالذي ّ أنتجه ّهابرماس ّعند ّدراسته ّللمجتمع ّالبرجوازي ّوتأسيسه ّلنظريّة ّالمجال ّالعموميّ
متشبّعةّبالفلسفةّاأللمانيّة فحسبّرشيدّالعلويّ"إنّّنظريّةّهابرماسّالعموميةّإنّماّمردّهاّإلىّخلفيّةّفلسفيّةّ
هائلة ّتتمثّل ّفي ّالفلسفة ّالكانطيّة ّوالهيغيليّة ّوالماركسيّة،بل ّإنّ ّاألمر ّيمتدّ إلى ّتأسيس ّرؤية ّاجتماعيةّ
مدعّمةّمنّمدرسةّفرانكفورتّالتيّاختارتّلنفسهاّمسارّالتّحليلّالسّوسيولوجيّالنّقديّمتعدّدّالمشاربّ
للواقعّالمتحوّلّوالمتغيّرّسياسياّواجتماعياّوثقافيّا" ،8فمردّ ّإنتاجّمفهومّالمجالّالعامّإلى (Emmanuel
)Kantحيثّجاءّفي كتابه ّالتّنويرّوالنّقدّ،هوّالتّأكيدّعلىّالتّأصيلّالكانطيّ ّللمجالّالعموميّحيثّيرىّ
أنّهّ"لوّعدناّمجدّداّإلىّمقالّكانطّالذيّيجيبّفيهّعنّسؤالّماّالتّنوير؟ّلوجدناّأنّّتصوّرهّلعالقةّالنّظريةّ
بالتطبيق ّأو ّالممارسة ّقائم ّعلى ّتأكيد ّوجود ّبون ّدائم ّبينهما ّويظهر ّذلك ّبوضوح ّفي ّاالستعمالينّ
المختلفينّللعقلّحسبّكانطّوهماّاالستعمالّالخصوصيّ ّواالستعمالّالعموميّ،ويعنيّكانطّباالستعمالّ
األولّماّنقومّبهّفيّخطّةّمدنيّةّأوّوظيفةّمعيّنةّأمّاّاالستعمالّالعموميّللعقلّفهوّالذيّنقومّبهّكعلماءّ
أمامّالجمهورّالذيّيقرأ"ّ ،9االستعمالّالعموميّللعقلّمنّطرفّالفالسفةّللتعبيرّعن آرائهم ّوتوجّهاتهمّ
هوّأعلىّسلطةّترتكزّعلىّالنّقدّّ.
أمّا ّ)ّ (Friedrich Hegelفينظر ّإليه ّ"حسب ّهوركهايمر ّعلى ّأنّه ّمؤسّس ّالفلسفةّ
ّ
10
االجتماعية" ّ،لتكوّنّخلفيّةّلتأسيسّالنّظريةّالنقديةّ،وبالنّسبةّلردّ ّالمفهومّإلىّإسهاماتّ)ّ(Karl Marx
هو ّفي ّالحقيقة ّيعكس ّاالستعانة ّباإلرث ّالماركسي ّالذي ّانطلقت ّمنه ّبدايات ّتأسيس ّالنظرية ّالنقديةّ
لتتجاوزهّبعدّفترةّمنّالزّمنّعنّطريقّتوجيهّالنّقدّالفتراضاتهّوأفكارهّ ،كلّ ّهذهّالخلفيّاتّأسهمتّفيّ
 7وجدي حلمي عبد الظاهر ،نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم :جامعة أم القرى ،2013 ،ص 03
رشيد العلوي ،الفضاء العمومي من هابرماس الى نانسي فريزر ،مجلة دلتا نون ،العدد  ،2015 ،02ص 01
 9محسن الخوني ،التنوير والنقد :منزلة كانط في مدرسة فرانكفورت ،ط  ،2سوريا :دار الحوار للنشر والتوزيع ،سورية ،2009 ،ص 137
المرجع نفسه ،ص 7210
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إنتاج ّكتاب ّهابرماس ّالمعنون ّبـl’espace public, archéologie de la publicité comme ّ :
"ّdimension constitutive de la société bourgeoisتناولّالكتابّدراسةّتاريخيّةّسوسيولوجيّةّ
للتغيرات ّالهيكليّة ّفي ّالمجال ّالعام ّالبرجوازي ّّ la sphère publique bourgeoisمنذ ّنشأته ّإلىّ
العصر ّالحديثّ ،وتتبّع ّفي ّهذه ّالدّراسة ّظهور ّوتطوّر ّمبدأ ّاإلشهار ّبصفته ّإحدى ّاألسس ّالشرعيّةّ
لممارسةّالرّقابةّعلىّالسّلطاتّالسّياسيةّمنّطرفّأفرادّالطّبقةّالبرجوازية"ّ،11هذهّالرّقابةّالتيّيراهاّ
هابرماس ّتشكّلت ّبفعل ّنضال ّالطّبقة ّالبرجوازية ّوممارسة ّالضّغط ّعلى ّالسلطة ّالسياسية ّليقوم ّالمجالّ
العامّبوظيفتهّالتيّوجدّمنّأجلهاّوهيّالنّقدّ.
ّكما ّحظي ّمتغيّر ّاإلشهار ّفي ّاألطروحة ّباالهتمام ّالملحوظ ّالذي ّمارسته ّالصّحف ّالمهتمةّ
ّ
بالرّواياتّوأعمدةّالرّأيّللنّقاشّالعقالنيّوالملتزمّبأخالقيّاتّالفعلّالتّواصليّمنّأجلّتأسيسّالديمقراطيةّ
وفيّالسّياق ّنفسه قالّحسنّمصدق"ّ :أنّ ّهابرماسّالّيزالّيبحثّفيّفكرهّعنّحلولّعقالنيّةّلمواجهةّ
التّحدياتّالتيّتواجه ّالمجتمعّالحديثّوفيّمقدّمتهاّإعادةّبناءّمشروعّالحداثةّالذيّيبدوّلبعضّالمفكّرينّ
أنّهّفيّطريقّمسدود"ّ،12فالكثيرّمنّاألبحاثّتشيرّّإلىّأنّّمشروعّعقلنةّالمجالّالعامّماّهيّإالّ ّمحاولةّ
إلنقاذّماّيمكنّإنقاذهّمنّمشروعّالحداثةّكماّأنّ ّمؤسّ سةّالمفهومّالذيّبينّأيديناّالّتتحققّإالّبالممارسةّ
والمشاركة ّالسياسيةّ ،فالمجال ّالعام ّهو ّ"ذلك ّالمجال ّالذي ّيتداخل ّفيه ّالفعل ّالسّياسي ّلتأطير ّالممارسةّ
السّياسيةّبواسطةّالدّعايةّ ّ la propagandeلتوجيهّالرّأيّالعامّنحوّالعموميّة"ّ ،13إذّتنتجّلناّخطاباتّ
الفاعلينّالعقالنيّةّبالضّرورةّمشاركةّسياسيّةّعقالنيّةّتقومّعلىّالحجّةّوالوعيّوالتيّبدورهاّتكوّنّرأياّ
عامّا ّبعدّمناقشاتّوحوارّيقفّضدّ ّمشاريعّالسّلطةّالتيّالّتخدمّالصّالحّالعام ّأمّاّبالنّسبةّللمفهومّالثّالثّ
للمجتمعّالمدنيّالذيّيؤسّس ّأيضاّللمجالّالعامّّفهوّحلقةّاالتصالّبينّالمجتمعّالمدنيّوالدولة ّانطالقاّ
منّأنّهّ مؤشرّمستقلّعنّالدولةّويعملّعلىّخلقّحلقةّوصلّبينّالفردّوالمؤسساتّالسياسيةّللسلطةّ.
إنّ ّما ّيحمله ّالمجال ّالعام ّمن ّمميّزات ّكونه ّمجاال ّللنّقاش ّالعقالني ّووسطا ّلتالقي ّاالختالفاتّ
ّ
الفكريّةّوالدّينيةّوالتّاريخيةّتطوّرّبشكلّكبير ّعندماّتمّ ّتحديثهّوتوسيعهّمنّطرفّوسائلّاالتّصالّالتيّ
حوّلتهّمنّشكلهّالماديّالالماديّغيرّالمرتبطّبالمكانّوالزمانّالذيّحقّقتهّمواقعّالتواصلّاالجتماعيّأوّ
ماّيسمّىّالميدياّاالجتماعيةّأوّاإل عالمّاالجتماعيّالتيّظهرتّمنذّ"بروزّمصطلحّالويبّّ 2.0فيّعامّ
ّ 2005من ّخالل ّصناعة ّالمنصّات ّاإللكترونية ّمثل ّجوجل ّوأمازون ّوويكبيديا ّالتّصالهم ّبخدمةّ
األنترنيتّ ،والمغزى ّمن ّإنشاء ّشبكات ّاجتماعية ّإلكترونية ّهو ّتحقيق ّهدف ّالتّقارب ّوالتّشارك ّلتتأسّسّ
فعليّاّعدّةّوسائلّللتّواصلّاالجتماعيّمنّبينهاّالفاسبوكّلضمانه ّالتّفاعلّمعّاآلخر ّفيّوسطّمشترك"ّ،14
خاصّيةّالتفاعلّوالعيشّالمشتركّافتراضياّت تحققّفيّالفاسبوكّكمجالّعامّتناقشّفيهّالقضاياّوالمواضيعّ
ذاتّالصّلةّبالمشاركةّالسياسيةّ.فيّالسياقّنفسه ّللتّأكيدّعلىّعنصرّاالشتراكّافتراضيّا ّنعرضّتعريفّ
أالن ّلوترنو)ّ (Alan en tornoالذي ّيرى ّأن ّالمجال ّالعمومي ّ"يتكوّن ّمن ّخواص ّيجتمعون ّبهدفّ
التّداولّفيّالمسائلّذاتّالمصلحةّالمشتركة؛ّتقومّهذهّالمجاالتّبدورّالوسيطّوليسّبالضرورةّأنّيكونّ
الوسيطّمجاالّرسميّاّمثلّالبرلمانّأوّمجلسّالوزراءّأوّمقرّاتّاألحزابّبلّهوّمجالّرمزيّّفلسفيّّقبلّ
أنّيكونّماديّا"ّ.15

 11نوري دريس ،استعمال المجال العام في المدينة الجزائرية(دراسة ميدانية على حديقة التسلية في مدينة سطيف وساحة طاوس عميروش في
مدينة بجاية) ،لنيل شهادة الماجستير ،في علم االجتماع والديمغرافيا ،2007/2006 ،جامعة قسنطينة ،الجزائر ،ص .49
 12حسن مصدق ، ،يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت النظرية النقدية التواصلية ،المركز الثقافي العربي ،المغرب ،ط ،2005 ،1ص 05
رشيد العلوي ،المرجع السابق ،ص 1413
Daniel Trottier and Christian Fuchs, 14 Social Media Polities and the Stat: Protests, Revolutions, Riots,
Crime and Policing in the Age of Facebook, Twitter and YouTube, New York and London, Routledge
and Taylor & Francis Group, 2015, p 4 5 .
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الشكل ّالالمادي ّوالرمزي ّيظهر ّجليّا ّ في ّمواقع ّالتواصل ّاالجتماعي ّالتي ّيقول ّعنها ّعبد ّهللاّ
ّ
الزينّالحيدري"ّأنّهاّوسائلّإعالمّجماهيريّةّبيدّاألفرادّاالجتماعيينّويتحدّثّالباحثونّفيّهذهّالحالةّعنّ
الميديا ّالجماهيريّة ّالفرديّة ّكمجال ّعموميّ ّأعاد ّمن ّجديد ّرومنسيّة ّالقرن ّالثّامن ّعشر ّالتي ّعصفتّ
بمجاالتّاألدبّوالفنّ ّوالفلسفةّإلىّقلبّالّساحةّالميدياتيكيّةّ،معلناّعنّثورةّحقيقيّةّضدّأنساقّاإلعالمّ
الكالسيكي ّالمؤسس ّوالمحكوم ّبضوابط ّالعمل ّاإلعالمي ّوأخالقيّاته"ّ ،16فالتّفاعل ّالحرّ ّوالمباشر ّالذيّ
غاب ّفي ّوسائل ّاإلعالم ّالكالسيكيّة ّونظرة ّهذه ّاألخيرة ّإلى ّالمتلقّي ّنظرة ّسلبيّة ّتجاوزها ّالفاسبوكّ
بخصائصهّالتّفاعليةّمنّخاللّإعادةّإنتاجّرجعّالصّدىّفيّشكلّرسالةّمتتاليةّمستمرّةّ.
مجتمع البحث والعينةّ:
يتمثّلّمجتمعّبحثناّفيّالمجتمعّاالفتراضيّأيّكلّ ّمنّيملكّحسابا ّفيّالفاسبوكّويرتادهّلتحقيقّ
ّ
االتصال ّمع ّاآلخر ّحيث ّوضعنا ّاستمارة ّإلكترونية ّفي ّحسابنا ّعلى ّالفاسبوك ّوتمّت ّمشاركتها ّمعّ
المجموعاتّالمفتوحةّفيه ّليتمّ ّالتّفاعلّمعهاّحيثّحصلناّعلى ّّ 60متفاعال ّافتراضيّا ّوكانتّالعيّنةّبطريقةّ
عشوائيّة ّفي ّالمدّة ّالزمنيةّ ّالتاليةّ ّ :من ّّ 27نوفمبر ّّ 2017إلى ّغاية ّّ 04ديسمبر ّّ 2017وتحصّلنا ّعلىّ
النّتائج ّالسّوسيومهنية ّالتالية%66.7ّ :من ّالذّكور ّوّ %33.30من ّاإلناث،ويرجع ّارتفاع ّنسبة ّالذّكورّ
مقارنة ّباإلناث ّإلىّعدّةّعواملّأهمّهاّماّيتعلّقّباهتماماتّالجنسّبالسياسةّوالمواضيعّالسياسيةّ،فالذّكورّ
يبدونّرغبةّأكبرّفيّالخوضّفيّالمجاالتّالسياسية ّأمّاّبالنسبةّلعاملّالسّن ّفتبيّنّلنا ّالمعطيات ّأنّ ّالفئةّ
العمريّة ّمن ّ(ّ 19ـ ّّ )29هي ّاألكثر ّاهتماما ّبالسياسة ّبنسبة ّّ ،%55تليها ّالفئة ّالعمريّة ّالمحصورة ّبينّ
(ّ)40ّ-30بنسبةّّ، %31.7وأخيراّالفئةّالعمريّةّألكثرّمنّأربعينّسنةّبنسبةّّ.%13.30ويكتسيّمعطىّ
التّنوع ّفي ّالفئات ّالعمريّة ّبالنّسبة ّللدّراسة ّأهميّة ّخاصّةّ ،ألنّه ّيعكس ّاالختالف ّفي ّالوعي ّبكلّّ
أشكاله،واالختالفّفيّاالعتقاداتّوالتّصوراتّوحتّىّفيّالمبادئّّ.
أمّا ّالمستوى ّالعلميّ ّفقد ّسجّلنا ّ %93.30كأعلى ّنسبة ّمن ّالذين ّيملكون ّمستوى ّجامعيّاّ ،وقدّ
ّ
ساعدنا ّهذا ّالعامل ّعلى ّفهم ّالكثير ّمن ّاالستفهامات ّبخصوص ّالممارسة ّالسياسيةّ ،ثمّ ّنجد ّالمستوىّ
الثّانويّبنسبةّّ 1.70%والمستوىّالمتوسّطّبنسبةّّ، %1.70ونالحظّغيابا ّكبيرا ّعنّاالهتمامّالسياسيّ
فيّمستوياتّالثانويّوالمتوسطّمنّالعيّنةّ.
أوال .أنماط استخدامات الفاسبوك:
ت عطينا ّمعرفة ّأنماط ّاستخدامات ّالميديا ّاالجتماعية ّالفرصة ّلفهم ّاستعماالت ّالشباب ّلمواقعّ
ّ
التواصل ّاالجتماعيّ ،وعالقته ّبالممارسة ّالسياسية،والتي ّتوحي ّبوجود ّمشاركة ّسياسية ّمن ّعدمهاّ،
خاصةّمعّماّأتاحتهّالتكنولوجياّالرقميةّ،والخصائصّالتيّيتميّزّبهاّالفاسبوكّلاللتقاءّومشاركةّاألفكارّ
والتّصوراتّحولّكلّشيءّ.
كانتّإجاباتّالمبحوثينّحولّالوقتّالذيّيتمّّقضاؤهّفيّالفاسبوكّكماّيليّ:أكثرّمنّ %50يفوقّ
ّ
ثالث ّساعات،و %40يتراوح ّاستعمالهم ّبين ّساعتين ّإلى ّثالث ّساعاتّ ،و %10يستعملون ّالفاسبوكّ
ساعةّواحدةّ.
تشيرّهذهّالمعطياتّإلىّإمكانيّةّتأثيرّالمحتوىّاإلعالمي ّللفاسبوكّعلىّالمتلقّي ّوتتزايدّدرجةّاالعتمادّ
علىّالفاسبوكّفيّحالةّتعرّضّالمجتمعّإلىّعدمّاستقرارّأوّصراعّأوّتحوّلّنتيجةّظرفّماّممّاّيدفعّ
الفرد ّللتوجّه ّنحو ّالوسيلة ّاإلعالمية ّلفهم ّتجليّات ّالواقع ّاالجتماعيّ ،كما ّتوحي ّبوجود ّمجال ّعموميّ
افتراضيّيقضيّفيهّاألفرادّمعظمّأوقاتهمّحسبّإجابات ّالمبحوثين،حيثّنجدّأنّ ّّ %ّ 80منهمّيستعملونّ
الفاسبوك ّبشكل ّدائمّ ،و %2يستعملونه ّبشكل ّمتقطّع ّكما ّ"تشير ّاالحصائيّات ّأنّه ّفي ّالربع ّاألوّل ّمنّ
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ّ 2013تجاوزّعددّمستخدميّالفاسبوكّمليارا ّوّ 200ألفّمستخدم"ّ.17هذهّالمعطياتّتشكّلّلناّالتّصورّ
األوليّللدّ ورّالذيّيمكنّأنّيلعبهّالفاسبوكّفيّتشكيلّمشاركةّسياسيةّلدىّالشبابّ.
الفترةّالزّمنية ّالتيّيتصفّحّفيهاّالشبابّحسابّالفاسبوكّكانتّكاالتي %71.70ّ:ليسّلهمّوقتّ
ّ
محدّد ّلتصفّح ّحسابهمّ،حيث ّيمكن ّفهم ّهذه ّاإلجابات ّعلى ّمستويينّ ،األوّل ّهو ّاالستخدام ّغير ّالمتقطّعّ
لألنترنيت ّوالفاسبوكّ ،نتيجة ّلتوفّر ّخدمة ّاالنترنيت ّالموجودة ّفي ّشرائح ّالهاتف ّالنقالّ ،أو ّما ّيعرفّ
بالـ3جيّو 4جيّ،هذهّاألخيرةّالتيّيستعملهاّأفرادّالعيّنةّبنسبةّّ، %61.70ثانياّكلّماّكانّتلقّيّواستخدامّ
الفاسبوكّبأكبرّمدّةّزمنيّةّكلّماّكانّهنالكّتأثيرّ،أمّاّنسبةّالولوجّفيّالفترةّاللّيليةّفكانتّ، %21.70وهيّ
فترةّيعبّرّعنهاّالفاعل ّاالتصالي ّبأنّهاّفترةّالحوصلةّحولّكلّماّحدثّخاللّاليوم ّوفيّاألخيرّنجدّمنّ
يستعملّالفاسبوكّفيّالمساءّبنسبةّّ %6.70وهذاّاالختالفّفيّدرجةّاعتمادّوسائلّاإلعالم ّيعودّإلىّ
اختالفّاألهدافّوالمصالحّالفرديّةّ.
ثانيا .تمظهرات اهتمام وامتناع الشباب عن االنتخابات في المجال االفتراضيّ:
مرّتّممارسةّالشبابّللسياسةّفيّالمجتمعّالجزائريّمنذّاالستقاللّبمأزقّ،وتضاربّوصراعّ
ّ
تطلّعاتّالشبابّمعّتطلعاتّجيلّالثّورةّ،ممّاّأعطىّتصوّراّخاصّاّللشبابّحولّالعملّالسياسي ّوالحياةّ
السياسيةّ،وهذاّماّعبّرّعنهّالمبحوثونّالذينّيرونّأنّّممارسةّالسيّاسةّتساويّإلىّحدّّماّتحقيقّالمصالحّ
الشّخصيةّ،علىّرأيّّ %40منّالمستجوّبينّ.يمكنّتفسيرّهذهّالمعطياتّبالواقعّالمعيشّ،والمرتبطّكذلكّ
بالوعيّالعامّالخاصّبممارسةّاالنتخاباتّ،خاصةّفيّاالنتخاباتّالتّشريعيةّوالمحليةّ،وارتباطهاّبتحقيقّ
المصالحّالشخصيةّللمنتخبينّ،فيّحينّعبّرّأكثرّمنّّ %18.30منّالعينةّعنّعدمّإيمانهمّأصالّبالعملّ
السياسيّوالسياسةّفيّالجزائرّ.
بحسب ّناصر ّجابي"ّ :ال ّالظّروف ّتغيّ رتّ ،وال ّطموحات ّوتصورات ّالسلطة ّالمنظمة ّلهذه ّاالنتخاباتّ
تبدّلتّ،والّالمواطنّأضحىّيرىّاالنتخاباتّبغيرّالمنظورّالذيّكانّيراهّمنّقبلّ،مشيراّإلىّأنّ ّالطّبقةّ
السياسيةّ،لمّتفعلّشيئاّيجعلّالمواطنّيغيّرّنظرته"ّ.18وهذاّما ّيمكنّتفسيرهّبممارساتّالسلطةّالسياسيةّ
من ّخالل ّمرشّحيها ّالتي ّتوصف ّبالممارسات ّالزّبونية ّوالتي ّتعمل ّعلى ّإبداء ّالوالءّ ،مقابل ّتحقيقّ
المصالحّالشخصيةّ.
ّكماّسجلناّقرابةّ %10منّالمبحوثينّأجابواّبأنّهمّيتفادونّالسياسةّتماماّ،وفيّاألخيرّ31.70
ّ
%يرون ّأنّ ّالسياسة ّوالممارسة ّالسياسية ّضروريّان ّ ،وهذا ّما ّيمكن ّتفسيره ّبالقناعات ّواالنتماءاتّ
السياسيةّلبعضّأفرادّالعيّنةّإلىّأحزابّوحركاتّسياسيةّمعينة.
أما ّعن ّموقف ّالشباب ّمن ّاألحزاب ّالسياسية ّالجزائريةّ ،فيتجلى ّمن ّخالل ّإجابات ّّ %70منّ
ّ
المبحوثين ّالذينّيرون ّأنّ ّاألحزابّرديئةّويعلّلونّتلكّاإلجاباتّمنّمنطلقّالمصالحّالشخصيةّكماّيقولّ
أحدهمّ(هدفّاألحزابّالسياسيةّهوّتحقيقّالمصالحّشخصيةّفقط)ّ،أوّماّعبّرّعنهّأحدهمّبالعاميةّحيثّ
قال ّ(تبانلي ّبلّي ّخرطي ّوتستغل ّالشعب) ّوهذا ّما ّيعبّر ّعن ّفقدان ّالشباب ّللثّقة ّفي ّالعمل ّالحزبي ّوفيّ
المؤّسسة ّالبرلمانية ّكما ّأنّ ّالمخيال ّالشعبي ّيقدّم ّلنا ّنوعا ّآخر ّمن ّالتّبرير ّللمستوى ّالرّديء ّلألحزابّ،
علىّالمستوىّالمحليّ،وهذاّماّتجلىّفيّإجاباتّبعضّأفرادّالعيّنةّمثالّ(يظهرونّأيّامّاالنتخاباتّوكيّ
يربحوّينسونا) ّ،هذاّماّيعكسّالفهمّالجزائريّللعملّالسياسيّالمرتبطّفقطّبالمرحلةّاالنتخابيةّالّغيرّ،إذّ
الّوجودّلتفاعلّسياسيّمستمرّّ،بلّهوّمجردّتفاعلّظرفي.فيّالسّياق ّنفسه ّيقولّناصرّجابيّفيّحوارّ
له ّمع ّجريدة ّالوطن"ّ :أقنعت ّهذه ّاالنتخابات ّالمواطن ّأنها ّلن ّتأتي ّبالجديد ّوال ّيجب ّأن ّينّتظر ّمنهاّ
الجديد"ّ .19ما ّيشير ّإلى ّوجود ّأزمة ّمتجذّرة ّوحقيقيّة ّداخل ّالمجال ّالسياسي ّبين ّالفاعلين ّاالجتماعيّينّ
 17وسام طايل البشاشية ،دوافع استخدام طلبة الجامعات األردنية لمواقع التواصل االجتماعي واشباعات (فاسبوك وتويتر) دراسة على طلبة
الجامعة األردنية وجامعة البترا نموذجا ،لنيل شهادة الماجستير ،في الصحافة واإلعالم ،2013/2012 ،غير منشورة ،جامعة البترا ،األردن ،ص
28
 18ناصر جابي ،قراءة في نتائج االنتخابات المحلية الجزائرية ،القدس 27 ،نوفمبر2017
http://www.alquds.co.uk/?p=833793
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والسلطة ّالسياسيةّ ،التي ّتحاول ّكلّما ّسنحت ّالفرصة ّتدعيم ّاستمراريتهاّ ،وإعادة ّإنتاج ّنفسها ّمن ّخاللّ
استعمالّكلّ ّماّيمكنّاستعمالهّ،كماّيقولّناصرّجابي"ّ:الحزبّالسياسيّكوعاءّسوسيولوجيّلمّيعرفّ
تغييرا"ّ.20
ّنشيرّهناّإلىّفكرةّمحوريّةّوهيّأنّ ّإقصاءّفئةّالشبابّوالنّخبّالتيّأنتجتهاّالمنظومةّالجامعيّةّ
ّ
سببهّالنّظرةّالمحصورةّلحزبّاألفالنّباعتبارهّحزبّالدولةّوحزبّالشّرعيةّالتاريخيةّ،التيّاستمرّتّ
إلعادةّإنتاجهّكلّماّسنحتّالفرصةّلذلكّ،ويظهرّهذاّالطّرحّفيّإجابةّالمبحوثينّمثال(:السلطةّمنعتّكلّ
نشاطّسياسيّراقّ)ّهذاّالتّصورّلمّيأتّّمنّالعدمّبلّهوّامتدادّلممارساتّالسلطةّعلىّالفاعلّاالجتماعيّ
كماّعبرّّأفرادّالعينةّعنّموقفهمّمنّاألحزابّالسياسيةّبأنهّاّذاتّمستوىّمتوّسط.نسبةّّ%ّ26.70عبرواّ
إمّاّعنّالتحزّبّأوّدعمّمرشّحّمنّمستواهمّالعلميّنفسهّ،وهذاّيتجلىّفيّعناصرّالتّحليل ّاآلتيةّ:فنسبةّ
 %1.70من ّأفراد ّالعيّنة ّيعتبرون ّاألحزاب ّالسّياسية ّجيّدة ّو %1.70جيّدة ّجدا ّوهذا ّما ّبرّره ّالبعضّ
بقولهم(ّ:هذهّهيّالسياسية).
اإلنتخاباتّالمحليّةّهيّعمليّةّانتخابّممثلّيّالشعبّعلىّالمستوىّالبلديّوالوالئيّ ّ،ممّاّيضعهاّ
ّ
محورّاهتمامّفئةّالشبابّخاصةّوكلّ ّأفرادّالمجتمعّعامةّليتوجهّالشبابّللمجالّالعامّاالفتراضيّقصدّ
التعبير ّ عن ّمستوى ّأداء ّاألحزاب ّالسياسية ّفي ّبلدياتهم ّوالتي ّوصفها ّأفراد ّالعينة ّبأنّها ّرديئة ّبنسبةّ
%80نتيجةّلعدةّاعتباراتّكماّجاءّفيّاستجواباتهمّبقولهم(:يمارسون ّخطاباّشعبويّا) ّهذاّالتّصورّالنّابعّ
منّوعيّالمبحوثين ّذوي ّالمستوى ّالعلميّالجامعيّ،ووصفهمّللعملّالسياسيّبالشّعبويّهوّتعبيرّيغيبّ
عنّباقيّالمستوياتّالعلميّةّاألخرىّ.
أيضاّجاءّفيّتعبيرهم(ّ:أغلبّالسياسيينّليستّلهمّعالقةّبالسياسة)ّ،فالمرشّحّبالنسبةّألفرادّالعينةّيختارّ
العتباراتّغيرّسياسيةّوبالتحديدّلمنّيتمّّترتيبهمّرأسّالقائمةّالحزبيّةّ.
ّأنتجتّهذهّالممارسةّإحباطاّلدىّالشبابّفيّمنطقتهمّالجغرافيّةّ،إذ ّنجدّنسبةّّ %15يصفونّ
ّ
أداء ّاألحزاب ّبالمتوسّطة ّوتختلف ّكلّ ّهذه ّالتّصورات ّحسب ّنوع ّالمنطقة ّالجغرافية ّ(حضريّةّ ،شبهّ
حضريةّ ،وريفيّة)ّ،وهذاّماّعبّرّعنهّناصرّجابيّبالقول"ّ :ليتأكّدّمرّةّأخرىّذلكّالقانونّالسوسيولوجيّ
الذيّتعرفّبهّاالنتخاباتّفيّالجزائرّ،كلّماّكانتّالكثافةّالديموغرافيةّعاليةّ،قلّتّنسبةّالمشاركةّكماّهوّ
حاصل ّفي ّالمدن ّالكبرى ّوالمتوسطة"ّ .21على ّهذا ّفإن ّالتّأكيد ّعلى ّتبنّي ّأسلوب ّمن ّأساليب ّالمشاركةّ
االنتخابيةّسواءّبالّتصويتّأوّالتّرشحّيرجعّلذهنيّةّاألفرادّحسبّاالنتماءّالجغرافيّألنّ ّمنطقّاالنتخابّ
فيّالمدينةّيختلفّتماماّوكلّياّعنّمنطقّاالنتخاباتّفيّالريّف ّوفيّالسّياق ّيرى ّفريدّعلّوشّأنّ ّالهدفّ
هو"ّ :استخدام ّالشّعب ّلتأييد ّالنّظام"ّ .22وبشكل ّآخر ّتأييد ّسلطة ّالوصاية ّاألفالنيّة ّعلى ّالمجتمع ّوعلىّ
مؤسسات ّالدولةّ .ثمّ ّنجد ّّ %3.30و %1.70تعتبره ّأداء ّجيّداّ ،وترجع ّخلفيات ّهذه ّاإلجابات ّإمّا ّإلىّ
التّحزبّعلىّالمستوىّالبلديّ،أوّدعمّمرشحّالعتباراتّمعينةّسوفّنتطرّقّإليهاّالحقاّ.
ثالثا .خطاب الشباب حول االنتخاب والتحزب في المجال االفتراضيّ:

http://www.elwatandz.com/opnenword/24352.html
 19ناصر جابي  ،المواطن فهم أن االنتخابات ليست وسيلة للتغيير والتداول على السلطة ،حوار مع الصحفي أحسن خالص(موقع الجزائر أونالين)،
2018/01/14
http://www.eldjazaironline.net/Accueil/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%
86-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84/
 21ناصر جابي ،المواطن فهم أن االنتخابات ليست وسيلة للتغيير والتداول على السلطة ،حوار مع الصحفي أحسن خالص(موقع الجزائر أونالين).
 22بن قفة سعاد ،المشاركة السياسية في الجزائر (اليات التقنين األسري نموذجا  ،)2005-1962لنيل شهادة الدكتوراه علوم ،تخصص علم
االجتماع التنمية ،2012/2011 ،غير منشورة ،جامعة خيضر بسكرة ،الجزائر ،ص .145
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يعدّ ّاالنخراطّفيّأحدّأشكالّالتّنظيمّالسياسيّالمؤطّرّمثلّالتّنظيمّالحزبيّفيّأيّ ّمجتمعّ،شكالّ
ّ
من ّأشكال ّالمشاركة ّالسياسية،فممارسة ّالسياسية ّتكون ّنشيطة ّوتتميّز ّبالحركيّة ّبفضل ّفئة ّالشبابّ
المنخرطينّفيّاألحزابّ،لكنّكيفّنفسّرّوجودّاألحزابّالسياسيةّوإعراضّالشبابّعنّالتحزّب؟ّّ
خاللّجمعّالمعطياتّالميدانيةّتبيّنّلناّأنّّنسبةّّ %88.30غيرّمنخرطينّفيّأيّّحزبّسياسيّوالّوجودّ
أليّّرضاّعنّالواقعّالسياسيّفيّالجزائرّ،ويظهرّهذاّمنّخاللّإجاباتّالمبحوثين(ّ:الّأحبّذّالسياسةّفيّ
بلدنا)(ّ ،الّأهتمّ ّبالسياسة...الواقعّالسياسيّقذر) ّفيّهذهّاإلجاباتّعلىّتنوّعهاّتتجسّدّأزمةّحقيقيةّ،أزمةّ
ثقةّوأزمةّعدمّرضاّعنّاألداءّالحزبيّنتيجةّلفراغّاألحزابّمنّأيّ ّمشروعّيحملّرهاناّقادرة ّعلىّ
جذبّاهتمامّالشبابّ.أمّاّباقيّأفرادّالعينةّالذين ّتقدّرّنسبتهمّبـ ّ %11.70والذين ّيؤمنون ّبالتّحزبّمنّ
منطلقّخلفياتّتختلفّمنّفردّآلخرّمثالّأجابّمبحوثّبأنهّا(ّ :تحاول ّالتّغيير)ّ ،وآخرّبأنّ ّ(لديهّطموحاّ
يريد ّتحقيقه)وهذا ّما ّيجسّد ّنوعا ّمن ّالتّفكير ّلدى ّالشباب ّالذين ّيريدون ّتجسيد ّتطلعاتهم ّفي ّالواقع ّمنّ
منطلقّضرورةّاالنخراط ّفيّالعملّالحزبيّمنّأجلّالتغيير ّلكنّكحوصلةّعامة ّتبقىّالفكرةّاألساسيةّ
المنتشرةّ ،أو ّالموقف ّالسّائد ّهو ّعدم ّالرّغبة ّفي ّالتحزب.وعن ّإعراض ّالشباب ّعن ّكلّ ّما ّله ّعالقةّ
بالسياسية ّيقول ّيوسف ّحنطابلي ّ :في ّحوار ّمع ّجريدة ّالشروق ّ"إقصاء ّجيل ّاالستقالل ّمن ّالمناصبّ
السيا سيةّ،ساهمّفيّغلقّالمجالّالسياسيّوحتىّاالقتصاديّفيّوجهّالشباب"ّّ.23
إن ّفعل ّاالمتناع ّ عن ّممارسة ّالسياسة ّمن ّخالل ّعدم ّاالنخراط ّفي ّاألحزاب ّواالمتناع ّعنّ
ّ
االنتخابّكشكلّمنّأشكالّالمشاركةّالسياسيةّالمضادّةّ،وهذاّماّعبّرّعنهّّ %46.70منّأفرادّالعينة ّإذّ
يرىّلوسيلّ"ّ:أنّّالممانعينّليسواّأناساّمنعزلينّالّعالقةّلهمّمعّالنّاخبينّالذينّيشاركونّفيّاالنتخابّإذّ
توجد ّبالعكس ّتبادالت ّعديدة ّبينهم"ّ ،24هذه ّالتّبادالت ّهي ّالتي ّتجعل ّالناخب ّبصفته ّفاعال ّفي ّالعمليةّ
االنتخابية ّيتّخذ ّقراراته ّبعدم ّالمشاركةّ .أمّا ّأفراد ّالعينة ّالذين ّيقومون ّبالممارسة ّالفعليّة ّوالمشاركةّ
السياسيةّأيّأداءّالفعلّاالنتخابي_الذيّيمكنّتعريفهّأنّهّ"سلسلةّمنّالسّلوكياتّالموجهةّبهدفّإقامةّقرارّ
انتخابي ّمعين،والتي ّتنتهي ّبالتّصويت ّلصالح ّأحد ّاألحزاب ّأو ّالمرشّحين ّأو ّاتجاه ّسياسيّ ّما"ّ ،25فقدّ
بلغت ّنسبتهم ّ %53.3وهذه ّالنّسبة ّال ّتعبّر ّعن ّانتخاب ّمترشّح ّمعين ّبل ّتضمّ ّأيضا ّالتّصويت ّبظرفّ
فارغّأوّتصويتاّملغىّعلماّأنّّنسبةّمنّيمتلكونّبطاقةّالنّاخبّلدىّعيّنتناّتجاوزتّّ %83.30والباقيّالّ
يملكّبطاقةّالنّاخبّأصالّ،إذنّفمؤشّرّامتالكّبطاقةّالنّاخبّمنّعدمهاّيمكنّناّمنّتفسيرّظاهرةّ(عزوفّ
الشباب)ّعنّاالنتخاباتّ.
علىّهذاّتوجّهّالشبابّإلىّمراكزّالتّصويتّيمكنّتفسيرهّبناءّعلىّالمستوياتّالتاليةّ:
 قيامّالشبابّبالتصويتّيمثّلّتضامناّفئويّاّخاصاّمعّالمترشحّالذيّيملكّمستوىّالنّاخبّنفسهّخاصةّ
فيّعينّتناّحيثّتضامنّأفرادّالعينةّمعّالمترشحّصاحب ّالمستوىّالجامعي ّليعبّروا ّعنّوجودهمّفيّ
المجالّالسياسيّوتمرّدهمّعلىّالنّوعّاآلخرّمنّالمترشحينّالمدعومينّمنّقبلّالسلطة.
ّ المستوىّالثانيّمنّالفهمّهوّاالنتخابّتحتّضغطّاالنتماءاتّالقبليّةّيدعمّهذاّالشكلّبممارسةّجديدةّ
ناتجةّعنّمظاهرّالتّمدنّ،ودعمّالمترشحّالذي ّيسمّيهّالفاعلونّاالجتماعيونّبـ"ولدّالحومة" ّأوّ"ولدّ
الكارتي".
هذه ّالمتسويات ّتعبّر ّعن ّمعطى ّسوسيولوجيّ ّيعكس ّالواقع ّالمعيش ّوالمخيال ّالجمعي ّللفاعلين ّفيّ
المنظومةّاالجتماعية.
23

يوسف الحنطالي ،نزيف حاد في الحركة الجمعوية وأحزاب تبحث عن الشباب ،جريدة الشروق: 2017/09/16 ،
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/179267.html

 24ميسوم الياس ،المشاركة السياسية في الجزائر "الشباب والسياسة" دراسة ميدانية لمشاركة الشباب في السياسية في مدينة وهران ،لنيل شهادة
الماجستير ،تخصص الحركات الوطنية وتشكالت الدولة في الجزائر ودول المغ رب العربي ،جامعة وهران ،الجزائر ،2013/2012 ،ص
.56 55
نفس المرجع3425 ،
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تعتبر ّاالنزالقات ّالتي ّعرفها ّالمجال ّالسياسي ّسببا ّالمتناع ّوإعراض ّالشباب ّعن ّممارسةّ
ّ
السياسة ّبأي ّشكل ّمن ّاألشكال ّحتى ّفي ّأبسط ّالصور،وهذا ّألنّ ّأفراد ّالعينة ّيرون ّأنهم ّيعيشون ّواقعاّ
سياسيا ّمشوّها ّوهو ّشعور ّيرتبط ّبمدى ّعدم ّتحقّق ّالوعود ّالتي ّأطلقها ّالمترشّحون ّفي ّاألحزاب ّخاللّ
المراحلّاالنتخابيةّالسّابقةّ.
يعبّرّمفهومّاالنتخابّ"عنّاختيارّواحدّأوّأكثرّلشغلّمنصبّالّيشغلهّإالّ ّبموافقةّالنّاخبينّ،كماّ
ّ
هوّالشّأنّبالنسبةّألعضاءّمجلسّاألمةّأوّالمجلسّالشعبيّالبلديّ،ويكونّاالنتخابّفرديّاّالختيارّمرشّحّ
واحد"ّ .26إن ّعمليةّاختيارّالمرشحّتخضعّلعدةّاعتباراتّيضعهاّالناخبّحسبّتصوراتهّللذيّيستحقّ
تمثيلهّومنحهّصوتهّحيثّيعتبرّأفرادّالعينةّأنّ ّمنّبينّأسبابّانتخابّمرشحّماّفيّاالنتخاباتّالبلديةّ
امتالكهّلمستوىّدراسيّ ّوهذاّحسبّرأي ّقرابةّ %56.66يمكنّتفسيرّهذاّالتوجّهّبالتركيبةّالغالبةّفيّ
العينةّ،والتيّتتكوّنّمنّجامعيّينّ،ثانياّيشكّلّأصحابّالمالّالذين ّالّيملكونّمستوىّدراسيّاّعالياّعائقاّ
أمامّالشبابّالمتعلّم ّفعاملّالمالّكمتغيّرّدخلّالمنظومةّاالنتخابيةّفيّالجزائرّأعطىّلناّواقعاّجديداّوهوّ
تحّول ّاهتمام ّالطّبقة ّالغنيّة ّمن ّتسيير ّالمال ّالخاص ّإلى ّتسيير ّالمال ّالعام ّوبالمقابل ّالحصول ّعلىّ
امتيازات ّلذلك ّنرى ّالتّضامن ّبين ّالشباب ّمن ّالمستوى ّنفسه ّكبيرا ّخاصة ّما ّيتعلق ّمنه ّبالمستوىّ
الجامعيّ.والسّببّالثانيّفيّقرارّالنّاخبّاالنتخابّحسبّالمستوىّهوّانتماءّالمترشحّلفئةّالشبابّ.
وهذاّماّيظهرّفيّإجابات ّأفرادّالعينةّبنسبةّّ، %18.33ألنّهّفيّالمخيالّالجمعيّ ّلفئةّالشّبابّ
ّ
يصوّت ّالشاب ّلشاب ّمثله ّمن ّجيله ّيفهم ّآماله ّوطموحاته ّوانشغاالتهّ ،وهو ّتضامن ّجيليّ ّضدّ ّجيلّ
الشّرعية ّالثّوريةّ ،ويليها ّاالنتخاب ّعلى ّأساس ّمتعدّد ّالمتغيّرات(ّ :البعد ّالجغرافيّ ،القرابةّ ،الدّم..الخ)ّ
بنسبةّّ%13.33حيثّتؤيدّهذهّالنسبةانتخابّإبنّالمنطقةّ"ولدّالبالد"ّّ.
تحيلناّهذهّالمعطياتّإلىّأسسّالفكرّالخلدونيّلبناءّالدّولةّ،والتيّتتبنىّأساسّمناصرةّومبايعةّشخصّماّ
ليمثل ّالمجموعة،انطالقا ّمن ّالعصبيّةّ ،ألنّ ّالمنطق ّالقبلي ّأو ّالعروشي ّموجود ّبقوّة ّفي ّاالنتخاباتّ
المحلّيةّ،خاصةّالبلديّةّ،مماّينتجّلناّركوداّسياسياّ .نستعينّهناّبفكرةّناصرّجابيّلفهمّالهدفّمنّهذهّ
االنتخابات ّالتي ّيعتبرها ّ"نوعا ّمن ّتدوير ّالنّخب ّداخل ّالمؤسسات" ّأي ّتقسيم ّوإعادة ّتقسيم ّالمناصبّ
للموالينّوالدّاعمينّالستمراريّةّالسلطة.
رابعا .الشباب واالنتخابات ......تحوالت المجال العام االفتراضيّ:
يقوم ّالمجال ّالعمومي ّبوظيفة ّمراقبة ّأعمال ّالسلطة ّلتحقيق ّالوظيفة ّالتي ّأقيم ّمن ّأجلها ّوهيّ
ّ
"النّقد"حيث ّيشكّل ّالمجتمع ّالمدني ّوالرّأي ّالعام ّوالمشاركة ّالسياسية ّأهمّ ّشروط ّتكوين ّالمجالّ
العمومي،فمفهومّالمشاركةّالسياسيةّحسبّتصوّرّهابرماس ّيحيلناّإلىّمفهومّالدّيمقراطيةّالتّشاركيةّ،بماّ
أنّ ّالمجال ّالعام ّيتميّز ّبخاصية ّالوسيط ّبين ّالدولة ّوالمجتمع ّفقد ّانتقل ّهذا ّالمجال ّعند ّتشكّله ّمنّ
"األغورا"ّ ،كما ّكان ّفي ّالعهد ّاليوناني،ثمّ ّفي ّالساحة ّالعامة ّكما ّكان ّالشّأن ّفي ّالحضارة ّالرّومانيةّ،
ليتحوّل ّفيّاألخير ّإلى ّاألماكنّالحديثةّكالصّالونات ّوالمقاهي ّليصلّإلىّمرحلةّالتّحديثّوتوسّعهّوفقّ
المنطقّالميدياتيكيّالذيّيسعىّلمنحّالحقّ ّ لكلّفردّفيّالتعبيرّعنّتصوراتهّحولّمختلفّالمواضيعّمنّ
بينهاّاالنتخاباتّفهيّ"تشغلّمكاناّأساسياّفيّالحياةّالسياسيةّالديمقراطيةّ،وليسّمنّالمبالغةّالتأكيدّبأنّّ
سالمةّالديمقراطيةّونجاحهاّيتوقّفانّعلىّسالمةّالعمليةّاالنتخابيةّنفسهاّ،بلّإنّهّأيضاّليسّمنّالمبالغةّ
القولّبأنّناّنستطيعّأنّنعرفّكيفّيحكمّشعبّنفسهّبنفسهّإذاّعرفناّكيفّانتخبّحكّامه"ّ.27
خاللّمرحلةّاالنتخاباتّيشهدّالمجالّالعامّاالفتراضيّتحوّالّجديراّباالهتمامّوالدّراسةّحيثّيعبرّاألفرادّ
عنّآرائهمّفيّاالنتخاباتّالبلديةّباالعتماد ّعلىّالفاسبوكّبنسبةّّ،%38.30و%61.70منّالذينّليسّلهمّ
محمد السويدي ،علم االجتماع السياسي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائري ،1998 1997 ،ص .171
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أيّّاهتمامّباالنتخاباتّالبلديةّ،وهذاّماّبرزّمنّخاللّامتناعّأفرادّالعينةّعنّاالنضمامّإلىّالصّفحاتّالتيّ
تروّجّللممارسةّاالنتخابيةّ.
ّاعتمدت ّ األحزاب ّالسياسية ّفي ّالجزائر ّخالل ّالمرحلة ّاالنتخابية ّعلى ّوسيلة ّالفاسبوك ّلكسبّ
ّ
أصواتّالشبابّوإقناعهم ّباالنتخابّ،بعدّالفشلّالواضحّالذيّظهرّفيّالقدرةّعلىّاستقطاب ّالشبابّمنّ
خاللّالتجمّعاتّوالتّظاهرات،حيثّيرىّأفرادّالعينةّمنّالشبابّالذينّاستجابواّلمألّاستمارتناّااللكترونيةّ
بأنّ ّاستخدامّاألحزابّللفاسبوكّيقرّبّنوعاّماّفئةّالنّاخبينّمنّالمترشّحينّ،وهذاّما ّعبّرّعنهّّ%51.7
منّأفرادّالعينةّ.يمكنّتفسيرّذلكّبماّأصبحّيتميّزّبهّالفاسبوكّعنّغيرهّمنّالوسائلّمنّإمكاناتّوفرصّ
بفضلّخاصيةّالتّفاعلّالمباشرّمعّالمترشحّوالنّقاشّالعلني ّوالتفاعلّالشبابيّمعّصفحات ّالفاسبوكّالتيّ
استخدمتهاّاألحزابّالسياسية ّخاللّمرحلةّاالنتخاباتّالمحلية،حيثّتميّزتّاالنتخاباتّالماضيةّباستخدامّ
واسعّلهذهّالشبكات ّمنّمنطلقّالبحثّعنّدعمّمرشّحيهاّالشبابّ،كنوعّمنّالتّضامنّالجيليّأوّالفئويّ.
بلغت ّنسبة ّهذا ّالموقف ّمن ّالمستجوبين ّّ ،%25فيما ّتوجد ّنسبة ّّ %23.30من ّالعينة ّغير ّمقتنعة ّبهذاّ
التوجهّ،ألنّهّحسبّتصوراتهمّالواقعّالسياسيّيعادّإنتاجهّفيّكلّّاستحقاقاتّانتخابيةّ.

الخـــــــــــــــــــــــــــــــاتمـــــــة:
ّّإنّالتّصوّراتّالتيّتروّجّلهاّاألنظمةّالشّموليةّحولّمفهومّالمشاركةّالسياسيّةّوممارستهاّتحصرهاّفيّ
األداءّالفعليّ ّالمباشرّللنّاخبّ ،والمتمثّلّفيّالتّوجهّللتّصويتّاستجابةّلمنطقّاالنتخابّالذيّتربطهّهذهّ
األنظمةّدائماّبالمواطنةّوالواجبّالوطنيّّ ،وعكسّهذاّالفعلّيصنّفّفيّخانةّالسّلوكياتّالسّلبيةّونقصدّ
هنا ّفعل ّالمقاطعة ّأو ّاالمتناع ّعن ّالتّصويت ّالذي ّيعبّر ّعنه ّالشباب ّفي ّالواقع ّالمادّيّ ،ويعتمد ّالشّبابّ
خاللّهذهّالمرحلةّالمهمّةّأيّمرحلةّاالنتخاباتّعلىّالفاسبوكّكمجالّعامّّافتراضيّبديلّلممارسةّالحقّّ
في ّالتّعبير ّعن ّأفكارهم ّومواقفهم ّحول ّأشكال ّالمشاركة ّالسّياسيةّ ،منها ّمؤشّر ّالتحزّب ّالذي ّينظر ّإليهّ
الشّبابّبعدمّاالقتناعّفيّممارستهّالّشكالّوالّمضمونا.هذهّهيّالرّؤيةّحسبّأغلبّأفراد ّالعيّنةّنتيجةّ
ممارساتّالمتحزبّينّ ،ما ّيجعلنا ّنقولّبأّنناّنعيشّأزمة ّحقيقيّةّفيّالمجالّالسّياسيّوهذاّينتج ّلناّركوداّ
سياسيّاّمتكرّراّفيّالواقعّالمادّيّالذيّعبّرّعنهّالّشبابّفيّالمجالّالعامّّاالفتراضيّ.
ّّّّاعتمادّالشّبابّعلىّالميدياّاالجتماعيّةّكونهّمجاال ّعامّا ّبديال ّوموازيا ّلنقلّالتّحوالتّالتيّتتجلّىّفيّ
الواقعّالمعيشّإلىّالواقعّاالفتراضيّيضمنّلهمّالحريّ ةّفيّمناقشةّموضوعّاالنتخاباتّ ،الذيّيعبّرّعنّ
مؤّشر ّممارساتيّ ّللمشاركة ّالسّياسيةّ ،هذه ّاألخيرة ّالتي ّتضمن ّلنا ّوتحيلنا ّإلى ّبناء ّواقع ّديمقراطيّّ،
فممارسةّالنّقاشّحولّاالنتخاباتّالمحليّةّلسنةّّ 2017بينّالفاعلينّاالفتراضيينّتتميّزّمنّخاللّدراستناّ
الميدانيّةّباالمتناعّعنّاالنتخابّوعدمّتحوّلّالمناقشةّفيّموضوعّاالنتخاباتّإلىّسلوكّمادّيّأيّالتّوجهّ
إلى ّالتّصويتّ ،حيث ّيقول ّميسوم ّالياس ّفي ّالسّياق ّنفسه ّأنّ ّهذا ّاالمتناع"ّ :هو ّعقالنيّ ّيصدر ّمنّ
المهتمّينّبالسّياسيةّألنّامتناعهمّيعدّ ّموقفاّسياسيّاّمقصوداّ"ّ،28يعبّرّالفاعلّاالفتراضيّخاللّمناقشتهّ
لموضوع ّاالنتخابات ّالمحليّة ّباستعمال ّالخدمة ّالتي ّيقدّمها ّالفاسبوك ّمثل ّالتّعليق ّعلى ّالمنشورات ّأوّ
وضعّإعجابّأوّمشاركةّالمنشورّ(ّ.)partager
ّّنشهد ّاليوم ّمرحلة ّمن ّمراحل ّالتّطور ّالتكنولوجي ّالهائل ّوهي ّاكتساح ّالميديا ّاالجتماعيّة ّللحياةّ
االجتماعيّةّوالسّياسيةّألفرادّالمجتمعّلتحوّلّماّكانّمجاالّخاصّاّإلىّمجالّعامّّ،والذيّيظهرّفيّتجلّياتّ
المجالّالسّياسيّالمتّجهّنحوّالعموميّةّفيّالنّقاشّخاللّمراحلّاالنتخاباتّالمحليّةّالتيّتعرفّتحوّالتّفيّ
اهتمام ّوميول ّالفرد ّبصفته ّفاعال ّيزداد ّاعتماده ّعلى ّالمجال ّالعامّ ّاالفتراضي ّلمعرفة ّمكوّنات ّالمشهدّ
السّياسيّومواكبةّكلّ ّالمجريات ّليحدّدّاختيارهّللتّصويتّودعمّتنظيمّحزبيّ ّمعين.هذاّاالختيار ّيقومّعلىّ
ميسوم الياس ،المرجع السابق ،ص .54
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مراعاة ّاعتبارات ّعديدة ّمنها ّالشّائعة ّفي ّاالنتخابات ّالمحليّة ّوهي ّمراعاة ّاالنتماء ّالقبلي ّبكلّ ّأشكالهّ
فحسبّمنصورّمرقومة"ّ :البحثّعنّمنصبّإداريّفيّالسّلمّالسّلطويّيقابلهّاالنشغالّبجمع ّالثّرواتّ
من ّطرف ّالفاعل ّالسّياسيّ ،ونقصد ّبه ّالمسؤول ّبصفة ّعامّةّ ،في ّالمقابل ّأيضا ّلمنح ّزبائنه ّ(العائلةّ
واألصدقاء)ّبعضّاالمتيازات"ّ.29بالرّغمّمنّوجودّخطابّمضادّّيتمّّتمريرهّفيّالمجالّالعامّاالفتراضيّ
من ّطرف ّالشّباب ّالذي ّهو ّنوع ّمن ّالمقاومة ّالجيليّةّ ،إالّ ّأنّ ّاهتمام ّالشّباب ّبالحديث ّعن ّالمواضيعّ
السّياسية ّواالنتخابات ّالمحلّية ّفي ّالوسط ّاالفتراضي ّلم ّيتحوّل ّإلى ّسلوك ّانتخابي ّومشاركة ّفي ّالعمليّةّ
االنتخابيّة ّ(التّصويت)ّ،خاصّةّالمحلّيةّالتيّيحكمهاّكماّقلناّسابقاّالمنطقّالقبليّ ّبشكلهّالقديمّأوّالحديثّ
المتجلّيّفيّدعمّولدّالحومةّأوّولدّالبالدّللحصولّعلىّأكبرّقدرّممكنّمنّاالمتيازاتّوفرضّوجودهاّ
منّخاللّتحزبّهاّواستعدادهاّلالنتخابّ
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